
REWE Group

Opis pracodawcy
Grupa REWE jest wiodącym w Europie koncernem z branży handlowej i
turystycznej z siedzibą w Niemczech.
Firma jest właścicielem wielu znanych marek, sklepów (np. PENNY,
Temma), agencji turystycznych (DERTOUR) i zakładów produkcyjnych oraz
lokalizacji logistycznych (hal i magazynów).
REWE Group działa w 14 krajach Europy i zatrudnia ponad 330 tys. osób.
www.rewe-group.com

Kształcenie w zawodzie
Specjalista/Specjalistka ds. logistyki | Fachkraft für Lagerlogistik

Liczba miejsc
6

Wymagania
Wiek od 18 do maks. 38
Matura lub wykształcenie średnie
Gotowość do pracy fizycznej w magazynie
Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki: min. B1
Prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziany

Miejsce praktycznej nauki zawodu
1) Nossen, Rewestraße 1, 01683 Nossen (Rüsseina)
2) Oranienburg, Rewestraße 1, 16515 Oranienburg (tylko dla osób,

które już mają zapewnione mieszkanie w Berlinie lub okolicach)

Miejsce teoretycznej nauki zawodu
Nauka odbywa się w niemieckiej szkole, w miejscowości: Werder (Havel).

Oferta
• w 1. roku nauki – 891,74 10 € brutto
• w 2. roku nauki – 932,87 € brutto
• w 3. roku nauki – 1002,87 € brutto
– rozpoczęcie nauki: sierpień 2022

https://glowka-pracuje.eu/rewe-group-2/
http://www.rewe-group.com/
https://goo.gl/maps/4nft9rmPK1J2
https://goo.gl/maps/UycTjmA5NFF7Sfj29
https://goo.gl/maps/M942UbdoFoN2


– 24 dni urlopu w ciągu roku
– ubezpieczenie społeczne
Każdy dzień nauki liczy się do stażu pracy w Niemczech i niemieckiej
emerytury.
UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania dodatku uczniowskiego z Urzędu
Pracy – Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Dodatkowe informacje o zawodzie i ofercie
Zadania ucznia związane są z całym cyklem przepływu towarów – od
magazynu do wysyłki – i obejmują m.in. komisjonowanie towarów,
optymalne magazynowanie, kontrolę zapasów. Uczeń współpracuje z
różnymi działami: produkcją, flotą samochodową, dostawcami i
spedytorami.
Firma dodatkowo przeszkala m.in. w zakresie jazdy wózkami widłowymi.

Praktyki na magazynie = wymagająca praca fizyczna

>> Przebieg nauki zawodu
Pierwsze 2 lata to nauka pracy głównie w magazynie – w zawodzie
pracownik magazynu (Fachlagerist). Po tym czasie uczniowie zdają
egzamin zawodowy i jeśli mają dobre oceny – kontynuują ostatni rok nauki
na logistyce (Fachkraft für Lagerlogistik).
Dzięki temu po 3 latach nauki mają ukończone 2 zawody.

Po zakończeniu nauki firma gwarantuje uczniom zatrudnienie na dobrych
warunkach.

Gdzie możesz pracować po tym Ausbildnugu?
Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

firmach spedycyjnych, transportowych
dużych przedsiębiorstwach z niemal każdej gałęzi gospodarki (np.
sklepach spożywczych, odzieżowych)
magazynach
fabrykach



Film o zawodzie Fachkraft für Lagerlogistik – sprawdź swój poziom języka

Wywiad z absolwentką programu Karoliną Jurą

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/27539
https://glowka-pracuje.eu/chce-wspiac-sie-wyzej-osiagnac-wiecej/


Opis oferty nauki Fachkraft für Lagerlogistik na stronie REWE

Chcesz dowiedzieć się:
jak wygląda harmonogram programu „Główka pracuje”
jak przebiega nauka
na czym polega kształcenie zawodowe w Niemczech?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm

Sprawdź pozostałe oferty nauki w Niemczech na wrzesień 2022 tu.

https://karriere.rewe.de/ausbildung/logistik/fachkraft-lagerlogistik.html
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm
https://glowka-pracuje.eu/oferty-nauki/

